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A városháza térfelén a labda
Megoldódhat a nagykórház körüli terület évek óta tisztázatlan tulajdonjogi kérdése
• Többéves pereske-
désnek, telekvitának 
vethet véget a Maros 
megyei önkormányzat 
múlt héten elfogadott 
határozata, amely 
a marosvásárhelyi 
nagykórház körüli 
terület elosztásáról 
szól. Ahhoz azonban, 
hogy a vitának vége 
legyen, Marosvásár-
hely képviselő-tes-
tületének is meg kell 
szavaznia ugyanazt. 
Marosvásárhely pol-
gármestere szerint a 
terület tulajdonjogá-
nak tisztázása fontos, 
és mihamarabb a 
testület elé terjesztik 
a megyei tanács által 
kínált megoldást.

SIMON VIRÁG

A Gheorghe Marinescu utca, a 
nagykórház és a városi teme-
tő által körülhatárolt 20 hek-

táros terület tulajdonjoga több mint 
tíz éve vita tárgya a városi és megyei 
önkormányzat között. A vita akkor 
robbant ki, amikor kormányhatáro-
zattal a terület nagy részét, beleért-
ve a városi utat és a temető egy ré-
szét is, a megyei tanácsnak adták át. 
A város megtámadta ezt a kormány-
határozatot, és meg is nyerte a pert, 
de a végső döntés nem szabályozza, 
hogy a 20 hektárból mennyi a váro-
sé és mennyi a megyéé; mindössze 
az áll benne, hogy az épületek tulaj-

donosait illeti meg az épület alatti és 
a hozzá tartozó rész.

Elfogadták a felosztást

A terület elosztása azért is idősze-
rű, mert uniós pályázati lehetőség 
van egy égési sérülteket kezelő 
központ és más egészségügyi épü-
letek építésére, de ez csak azután 
lehetséges, hogy a telek tulajdon-
joga tisztázódott. A megyei taná-
csosok augusztusi soros ülésükön 

elfogadták a terület felosztásáról 
szóló határozatot. A bírósági dön-
tést fi gyelembe véve egy magáncég  
elkészítette a terület topográfi ai 
rajzát, felosztva azt a város és a 
megye között. A határozat alapján 
a várost illeti meg a városi temető, 
a Gheorghe Marinescu utca, egy 
14 ezer négyzetméteres terület, 
amelyen két raktár van, valamint 

az erdő szélén a temető felé veze-
tő út. A megyénél marad a terület 
nagy része, egyebek közt a 3000 
négyzetméteres parkoló és a nagy-
kórház, illetve a temető között lévő 
92 475 négyzetméteres telek, ahova 
kórházat lehet építeni. Az elfoga-
dott határozat megbízza a megyei 
tanács elnökét, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket, hogy a hatá-
rozattervezetet elfogadja a másik 
fél is, és az itt leszögezett módosí-
tásokat iktassák a telekkönyvekbe.

A városi tanácsosoknak kell 
dönteniük

Marosvásárhely polgármestere, Soós 
Zoltán érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a megyei önkormányzat hatá-
rozatának elfogadása fontos lépés a 
terület tulajdonjogának tisztá-
zása érdekében, és hamaro-
san a vásárhelyi tanácsosok 
elé fogják terjeszteni azt. A 
tulajdonjog tisztázása fontos 
mind a kórházépítés, mind a 
parkoló kiépítése szempont-
jából, és a városvezetés támo-
gatni fogja a megyei tanácsot min-
denben, amiben lehetséges, hogy 
mindkét terv megvalósuljon. „Hiszen 
a vásárhelyieknek is érdekük, hogy a 
nagykórház körül rendeződjön a par-
kolási káosz, s mivel ez a megye terü-
lete, a Maros Megyei Tanácsnak kell 
ezt mihamarabb megoldania” – ér-
velt a polgármester, aki abban bízik, 
hogy a városi tanácsosok is megértik 
ennek fontosságát és rábólintanak a 
megyei önkormányzat által már elfo-
gadott telekfelosztásra.

Megoldódhatna a parkolási 
káosz is. A kórház körüli 
parkolási problémát is a megyei 
tanács kell megoldja
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M int ismeretes, a környezetvédel-
mi minisztérium által szervezett 

ingyenes vízminőség-vizsgálat során 
kedvezőtlen eredmények születtek 

a 13A jelzésű országút és a 134B 
jelzésű megyei út kereszte-
ződésénél lévő forrásból vett 
minta elemzése során. Noha 
nem a város adminisztratív 
területén található a sokak 
által kedvelt forrás, Széke-
lyudvarhely Polgármeste-
ri Hivatala rögtön meg is 

osztotta ezt az információt 
az esetleges fertőzések elkerülése 
érdekében. Ekkor az oroszhegyi ön-
kormányzatnál érdeklődtünk, hogy 
tudnak-e ők hasonló problémáról, de 
ők azt felelték, hogy a Hargita Megyei 

Egészségügyi Igazgatóság munkatár-
sai rendszeresen ellenőrzik a vizet, 
velük pedig nem közöltek hasonló in-
formációt. A helyzet fontosságát mér-
legelve azonban mégis úgy döntöttek 
a község vezetői, hogy újabb elemzést 
rendelnek meg az intézménytől a biz-
tonság kedvéért. Ennek eredményét 
a napokban kapta kézhez a hivatal – 

tájékoztatta lapunkat Bálint Elemér 
Imre oroszhegyi polgármester –, ab-
ban pedig az szerepel, hogy iható a 
forrás vize. Az elöljáró azt ígérte, hogy 
a továbbiakban havonta kérni fogják 
a vizsgálat elvégzését és tájékoztatni 
fogják a lakókat az eredményről. Ha 
megváltozik a víz összetétele és iha-
tatlanná válik, akkor azt a helyszínen 
kihelyezett táblával fogják jelezni.

Laboreredmény: iható a forrás vize
• Noha egy korábbi, júliusi vizsgálat eredményei arra 
utaltak, hogy nem iható a székelyszenttamási eltérőnél 
lévő forrás vize, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazga-
tóság elemzése az ellenkezőjét bizonyította.

Az új laborvizsgálat szerint nem 
káros az egészségre a forrás 
vize. A környezet azonban 
lehangoló
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Simon Endre – 85
Tájrétegek – színhorizont című egyéni tárlata nyílik a 2003 óta Magyar-
országon élő marosvásárhelyi festőművésznek, Simon Endrének.  A több 
mint hat évtizede kiállító és azóta is folyamatosan dolgozó Szolnay-díjas 
művész újabb műveit és különböző alkotói korszakait az itthoni közönség 
is megismerhette az eltelt években rendezett kiállításokon. A marosvásár-
helyi Bernády Házban kedden 18 órakor nyíló kiállításon friss, eddig nem 
látott új tájképei kerülnek a nézők elé Nagy Miklós Kund művészeti író 
ajánlásával. A megnyitón közreműködik Zágoni Előd gordonkaművész. 

Kultúraidéző napok Maroskeresztúron
A Maroskeresztúri Polgármesteri Hivatal szervezésében Kultúraidéző 
napok rendezvénysorozatra kerül sor, amelynek részeként kedden 19 órától 
a helyi Tipegők néptánccsoport is fellép, majd a Maros Művészegyüttes  

magyar tagozata  szórakoztatja az egybegyűlteket. Szeptember 1-jén a 

Spectrum Színház Függöny című előadása látható, rendező Kincses Elemér. 
Szeptember 3-án, 16 órától tartják a keresztúri felújított és kibővített álta-
lános iskola avatóünnepségét, 19 órától a kultúrotthonban Modra Noémi és 
Szabó Levente operettslágereket ad elő, fellép a Gracioso vonósnégyes.

Szászrégenben a Hargita együttes
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi tánckóstoló című műso-
rában az erdélyi tájegységek táncrendjeit, ezen belül néhány falu, illetve 
táncos táncát mutatják be. Az előadásra szeptember 9-én, csütörtökön 
este 7 órai kezdettel kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési 
Ház nagytermében. Helyfoglalás a művelődési ház jegypénztáránál mun-
kanapokon 10–17 óra között vagy a 0741-024882-es telefonszámon.
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